Informasjon fra Solbukta Båtforening – januar 2014.
Status søknad.
Søknaden vår har nå vært i den kommunale møllen ca. 3 måneder.
Vi har ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding så langt, men vi har gjort et besøk til
servicesenteret i forbindelse med at kommunen 3 dager i uken har opprettet en ny tjeneste,
hvor man kan komme og rådspørre seg for saker til behandling og saker som er under
behandling.
Ved dette besøket fikk vi informasjon om at det var innlevert innsigelse fra 1 av 8 som er
nabovarslet.
Styret har behandlet denne innsigelsen i styremøte 23. januar d.å. og sendt inn et tilsvar.
Styret planlegger 2014 sesongen med gammel brygge, for ikke å ha demontering av gammel
brygge og montering av ny brygge i båtsesongen. Dette medfører ingen store ekstra
kostnader for båtforeningen, utenom eventuelt vedlikehold av bøyer etc. etter vinteren.
Styret vil informere under generalforsamlingen lørdag 26. april 2014.
Oppsummering av ønsker for båtplass i det nye anlegget.
Alt i alt kom det inn følgende ønsker, fra faste medlemmer og leietagere:
2m-plass:
3+4
2,5m-plass: 23 + 3
3m-plass:
14 + 4
Ikke plass nå:
6+3
Utmeldelser: 4 + 1
Til sammen ønsker 51 plass når den nye bryggen er på plass.
Kommentarer fra styret:
Ved informasjonen som ble gitt på generalforsamlingen, ble det klart presisert at antall 3m
plasser ville bli begrenset. Dette av hensyn til å gi flest mulig plass og foreningens vedtekter
om at bryggen vår er en småbåthavn.
Videre vil vi måtte ha et visst antall plasser for robåter og joller innerst av hensyn til
grunnforholdene.
Styret har gjort en plasseringsøvelse og komment fram til følgende:
8 stk. 2m-plasser, 31 stk. 2,5m-plasser og 9 stk. 3m-plasser.
Dette gir plass til 48 båter.
Prioritering / leietagere / venteliste.
Styret vil måtte gjøre prioriteringer når de nye plassene skal tildeles og tilbys.
3m-plassene (max 2,65), 9 stk.:
Tilbys de som i dag har båten ute på bøye, 3 plasser reserveres grunneierne og de
resterende tilbys de som i dag har «stor» båt, hvor mål er spesifisert på tegningsskjemaet.
De som ikke oppfyller disse kravene vil bli tilbudt 2,5m-plass.
2,5m-plassene (max 2,3), 31 stk.: Ønsker oppfylles, i tillegg må noen 3m ønsker plasseres i
denne gruppen.
2m-plasser (max 1,9), 8 stk.: Ønsker oppfylles.
NB! Utriggerne i det nye anlegget er trinnløst justerbare, som kan avhjelpe situasjonen.
Prioritering generelt:
Første prioritet til faste medlemmer (de som har betalt innskudd i det gamle anlegget) og 3
plasser reservert for grunneierne.
Annen prioritet til leiemedlemmer som har registrert seg på venteliste (innført i 2011).
Øvrige leietagere og medlemmer som betaler medlemskontingent.
Styret i Båtforeningen

